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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις:

α)του  ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί

και ισχύουν.

β)του  Π.Δ.148/2010(ΦΕΚ241/τ.Α’/27.12.2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ)του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

επιλογή  προσωπικού  και  ρύθμιση  θεμάτων  διοίκησης»(ΦΕΚ28/Α΄/3-3-1994),

όπως  συμπληρώθηκε  με  αυτές  της  παρ.4  του  άρθρου  20   του

ν.2738/1999(ΦΕΚ180/τ.Α΄)  «Συλλογικές  διαπραγματεύσεις  στη  Δημόσια

Διοίκηση, μονιμοποιήσεις, συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»

όπως ισχύει.

δ)της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/τ.Α’/23-5-2003)

«Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες

διατάξεις».

ε) της παράγραφος 2 εδαφ. ιε’ του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-

12-2009) σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις

του ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

στ)της  παραγράφου 20α του  άρθρου  9  του  ν.4057/2012(ΦΕΚ54/Α/14-3-2012)

όπως  συμπληρώθηκε  με  αυτές  της  παραγράφου  22  του  άρθρου  12  του

Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/τ.Α΄/11-4-2012)  «Ρυθμίσεις  για  την τοπική ανάπτυξη,  την

αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωση  Οδηγίας

2009/50/ΕΚ»  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν.4325/2015(ΦΕΚ47/Α). 



2. Την  αριθμ.  οικ.  204072/3050/2019(ΦΕΚ3538/τ.Β΄/20-9-2019)  Απόφαση  του

Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  περί  ανάθεσης  άσκησης  αρμοδιοτήτων  στους

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Την  αριθμ.  254/2019  (ΑΔΑ:  6ΘΑΣ7ΛΗ-ΩΛΩ)  Απόφαση  του  Περιφερειακού

Συμβουλίου  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας(Πρακτικό  της  8ης Συνεδρίασης

(τακτική)  της  21ης Οκτωβρίου  2019  (Θέμα  4Ο  Η.Δ.)  περί   έγκρισης  πρόσληψης

προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών

και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας.                 

4. Τις  αριθμ.  3592/17-10-2019  (ΑΔΑ:  6ΩΔΜ7ΛΗ-ΓΘΟ)  και  αριθμ.  3593/17-10-2019

(ΑΔΑ:  Ψ6757ΛΗ-Α1Γ)  Αποφάσεις  δέσμευσης  πίστωσης  στον  Προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2019 της Π.Ε. Εύβοιας.

Κωδικοί:  02.073.0342.01-Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (α/α 3592 Μητρώο Δεσμεύσεων

με ΑΑ Βεβ. 3909) και  02.073.0352.01-Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού

προσωπικού(α/α 3593 Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ. 3910).

5. Την αντιμετώπιση,  λόγω της χειμερινής  περιόδου,   κατεπειγουσών,  εκτάκτων και

εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας που μπορεί να προκύψουν

λόγω  χιονοπτώσεων,  κατολισθήσεων,  πλημμυρών  κλπ.  σε  συνδυασμό  με  τις

ελλείψεις σε προσωπικό της σχετικής ειδικότητας της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της

Π.Ε. Εύβοιας, η οποία  ασχολείται κυρίως με την αντιμετώπιση των  επειγουσών

αναγκών.

ΑΝΑΚΟ Ι ΝΩ ΝΕΙ

Την πρόσληψη,  λόγω της  χειμερινής  περιόδου,  επτά (7)  ατόμων με  σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών  για  την  κάλυψη

κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών  της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  ως

κατωτέρω:

  

 Α/Α Κλάδος/Ειδικότητες Αριθμός

ατόμων

Χρονική

Περίοδος

1. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 2 μήνες

2.

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 5 2 μήνες
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ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α.   ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  

1. Οποιοδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της
ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  αλλοδαπής  ή   απολυτήριος  τίτλος  τουλάχιστον
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ.580/1970 .
2. Ισχύουσα Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Β.  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

1. Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης(Απολυτήριο  τριτάξιου  Γυμνασίου  ή
Απολυτήριο  Δημοτικού  Σχολείου  για  όσους  έχουν  αποφοιτήσει  μέχρι  και  το  1980)  ή
ισοδύναμος  απολυτήριος  τίτλος  κατώτερης  Τεχνικής  Σχολής  του  Ν.Δ.580/1970  ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Ν.2817/2000).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει :
 Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών .
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .
 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν.3528/2007(καταδίκη , υποδικία , δικαστική

συμπαράσταση) .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση υποψηφίου μαζί με έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν τα εξής : 

      α)ΑΜΚΑ β)ΑΦΜ και γ)ΑΜΑ ΙΚΑ .

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας .

3. Ευκρινής φωτοτυπία του τίτλου σπουδών .

4. Ευκρινής φωτοτυπία των απαιτούμενων Αδειών, όπου απαιτείται .

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι πληρούν τα  γενικά προσόντα  πρόσληψης.

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στην ΠΕ Εύβοιας με σύμβαση

εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας  μέσα στο τελευταίο 12μηνο .
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Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε

ταχυδρομικώς  με  συστημένη  επιστολή  στο  Τμήμα  Γραμματείας  της  Δ/νσης  Διοικητικού-

Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λ. Χαινά 93/Χαλκίδα-ισόγειο) κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  13/11/2019  έως και  17/11/2019.              

Η  παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του  Διοικητηρίου της

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λ. Χαινά 93/ Χαλκίδα) καθώς και στην ιστοσελίδα της

Π.Ε. Εύβοιας και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

      
              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                          Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
                                                                        
    
        

                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ η  
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.Εύβοιας
3. Γραφείο  Γενικού Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Δ ι α ν ο μ ή  
Τμήμα Διοίκησης ,Προσωπικού & Μισθοδοσίας
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